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 ل احلا

 ةمش لانم - ةّيد يدانه :فيلات

 ةدايز رمس :موسر



 نع اس ا عك .قد يفد .. .قُد قَد

 1 .ٍحابّصلا يف حلاص م يت ٍمَْي ل

 .«راثلا ىلع ٌةَوْكّرلا» يلا لوقت «يلْصَفَت الْهَسَو القد

 .ءارْفَص ةَءابع ُسَبْلَت حلاص :ُ

 ٍةقُْشلا ىلع يّمأ عم ُسِجَت

 .ناريجلا لك ُكرْعَت حلاص مآ

 .يناهراتيا ريج نْباَو ءليلخابأ اهراجو» نانا اتراك فرقت

 .رانحلاو هفللاو ةارخإو ناذج اهنا

 (1) لوألا مويلا 2





 .ًاريثك حلاص مهلك مولع مهم
 .تقوَتَ الو ملكك ملكت

 .ليلَخ يبأ نع هلك

 .ٍناَّسَع ّمأ نع ُمَلكتت
 نت الو ارينك ملكت

 ..مُلكَتَتَو ُبَرْشَت ُملَكَتَتَو ٌبَرْشَت ...ّلَكَتتَو ةوهَقلا ُبَرْشَ

 .اهتنب ىلإ ةوعتو ةوكذلا ىهدلطقأ رخأ ىّقح بوش

 (2) لوألا موبيل 4





 .ُبابلا قد. قد قد
 .كلاض ءأ اهكراحم اعْبط

 .«راَنلا ىلع ٌةَوكّرلا» : .يمأ تلاق ,«يلَصََ الْهَسَو ًالْمأ»

 :توينش ىدنع ةريثلا نرش نا ديب ال' الد
 .«؟نومُيل ِكَدْنِع له .ًةَضانومُيَل َرْضَحا 1 0

 .حلاص ْمأ هطول َنِ تايوتا قلق ترسم ىلا تنك

 .«نومُيل وليك ُديرُ امام هَ لهو لقبا َدنِع لنا": اناهكلاف :ةعاس دع

 َقِباوط ةثالث ُتْعَلَطَو نومّيَللا ُتْيَرَتْشا .جَرّدلا ىلع َقباوَط َةثالَك ُتَّرَ

 .حّرّدلا ىلع
 .ًاعولط ّقياوط ةةثالث .ًالوزن قياوط َةَنالَف

 5 انتراج ِبّبَسِب اذه نك !هآ»

 يناثلا مويلا 6
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 .ًاحابَص ُةَنِماَثلا ةفاشلا ..نط نط

 .حلاص : انُتراج؛ ًاعْبط .ٌبابلا َّقُد ..قُد قَد

 .«ةوهاج هولا :يئأ تلاق ل هل ًالمأ»

 . فّقؤتت لو ملكت ملكت
 .ٍلاقَبلا تاهياقت نع كَملكَت

 .ِناَرَهلا بخ ْنَع ْتَملكَت
 هه

 (1) ثلاثلا مويلا 8





 .ةَلطَعُم يتاوُكمَو يوك يدْنع» :َلاقَو ةَوُهَق طفت رج تَبرَش
 .ءاليلك كتاوكم دع كأ ةيرأ
 .طخاوو ةاركلا تدك

 «دايحلا دعا ناصر لا نع الروس انا تئاقوع
 .قباوط ةئالخ ُتْلَّرَتَو .َقِباوَط هالك ُتْعَلَط

 .ًالوزُن َقباوَط َةَنالَفَو ,ًاعولط َقِياوَص َةثالَث

 ملام 1 اقرا تتم اذه لكنا

 (2) ثلاثلا مويلا 0





 :ثابلا قد قَد فذ

 .«ٌةَّرهاج ُةوُهَقلا» :امام ُتَلاق «يلّضَفَت ٌااهَسَو ًالهأ»

 اهِرْعَش يف ْعْضَو ءارْفّصلا اهتابَع ُسبلَ يلاص ُمأ انتراح تَلَْحَد

 .امام عم ةوهَقلا ُبَرَشتٍةَْرُشلا ىلع ْتَسَلَج ةَنٌولُم ٍتاَفَلم

 أ ةلاَسع نع ملكت ءفقَوَتَت الو ُملَعتَتَو ملكت ُهُلَكتَتَو بَ
 نع ْملكَتَت .جعأملا اهتوَصَو يناه ةَلّجَسُم نع ُهّلَكتَت .ةديدّجلا ٍناَسْع

 .ميدقلا ٍليلَخ يبأ نويل

 تلت ماكاتو كت
 ين نب نام ال ُفَقَت و .ّيَحلا يف اخارُص ٌعَمْسَن 5

 كتي «عِراَشلا ىلإ اهِرْعَش ْنِم كالا عَ لق زب 3و ثق عن

 .«ِتاَّفللا رِضُحُأَو ْلِثا» امام لوقت ِة .ِةَسْنكلا َلْثِم اهُوْعَش

 .َقياوَط َهَنالَك ُتْعَلطَو ٍتاََّللا ُتْرَضُحَأ «َقباَوَط ةَالَك تَرَ

 .ًاعولط َقِباوَط َةَفالَف الوزن ٌقياوَص َهَمالَق

 ا اهواي بسب اذه لك !هأد

 عبارلا مويلا 2





 ُةعاّسلا ْنَط نط ًاحابَص ةَئِماَتلا ٌةَعاَسلا .. .ْنَط ْنَط ...نَط ْنَط

 ةةضيرم لع لف».ثابلا قدي هلا !تنرك ةِماتلا

 .ديدّجلا اهلَمَع ىلإ َُبهَذ حلاص مال: ال

 .حابّصلا يف حلاص 01 «يَح»
 .ٌقباوط َمالَك َلِزْنَأ نل

 هم يا

 ,تانلا قذف 1 15 ٌّقُد

 ؟ِءاسملا يف ٌبابلا قدي نم

 تالا امام قكَتَف

 وشل ا ثلاق ««يلُصُفَم ًالْهَسَو ًالْمأ»
 .ءاسَملا يف هرم هذه نكل و .جلاص 1 دآ

 .ءاسملا يف يتاَت ّنآلا ...حابّصلا يف يتأت تناك

 وو 1 ماضل
 . كلم ما ءاسم لا يف

 ا

 سماخلا مويلا 14
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 ...ْنط ْنَط



 : ١ .قباوط ةّثالَث تغلط

 .عِراشلا ىلإ حلاص ُمأ .قياوط ةقالق ُتْلَزَنَو
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 يف حلاص ْك ينأت تناك
 يتأَت َنآلا ...حابّصلا

 .ءاسملا يف




